
حنن بدءنا بالقول باحلديث عن الفطرة ألننا نقول هذا خلق اهللا ، ومع ذلك أمر اهللا بتغيريه ، قص  الشيخ :
( لعن اهللا النامصات :  األظافر تغيري إىل غري ذلك مما ذُكر آنًفا ، ولكنه على العكس من ذلك قال

قال تعليًال هلذا  والمتنمصات ، والواشمات والمستوشمات ، والواصالت والمستوصالت ، والفالجات )
إذا عرفنا هذا احلديث رجعنا إىل سؤالك : هل هناك رخصة  ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )احلكم الشديد : 

ى زراعها ، هل يُرخص هلا بأن تنتف وتنمص هذا الشعر ؟ للمرأة املشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو عل
كأن سائًال يقول : ملِِ يا   ( لعن اهللا النامصات والمتنمصات )نقول : ال ، ألا تدخل حتت هذا احلديث : 

ملاذا تنتف شعر زراعها ؟ ملاذا تنتف شعر ساقها ؟ جتمًال  ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )رسول اهللا ؟ قال : 
   ...ا ، هنا بعض ، ال أقول . نعم وحتسنً 

هنا يقول بعض املتفقهة وال أقول الفقهاء ، أنه جيوز للمرأة أن تنتف شعرها من ذراعها ، من ساقها ، من خدها 
، من أي مكان من بدا ، إذا كان زوجها يريد ذلك منها ، بل ويصرح جبواز أن تتخذ املرأة الباروكة إذا كان 

، هذا الذي يقول هذا الكالم يقدم طاعة العبد على طاعة الرب ، ومع صراحة احلديث  زوجها يريد ذلك منها
( لعن اهللا النامصات والمتنمصات ، هذا مبدأ عام ، وهنا  ( ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق )العام 

أس من مع ذلك يقول إذا الزوج يرضى هذا ال ب والواصالت والمستوصالت ، المغيرات خلق اهللا للحسن )
  ذلك . هذا فيه كل البأس ، فيه خمالفة للحديث الصريح الصحيح املتفق عليه بني البخاري ومسلم . 

فإًذا جيب نصح هاته املسلمات بأال يتورطن بنتف ما مل يأذن به اهللا عّز وجل ، أو حبلقه ، ال فرق بني النمص 
كل الدروب  على الطاحون بدليل أن اليت   وبني احللق إال من حيث قوة مفعول النمص أكثر من احللق ، وإال

حتلق شعر ساقها وال تنتفه أمل تغري خلق اهللا ؟ اجلواب نعم ، لكن النتف رمبا يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر 
من احللق ، هذا فرق غري جوهري ، غري أساسي ؛ ألن كًال من احللق والنتف يتحقق فيه تغيري خلق اهللا للحسن 

  ت .، هذا جواب ما سأل
يا شيخ ، يف نفس املوضوع ، يعين : رأينا نساء يف أمريكا ينبت هلا شوارب و حلى ، أال جيوز أن تزول  السائل :

  هذا الشعر ؟ 
  . ...واهللا ، يف رأيي ال جيوز ، ولو كان جيوز احللف بالطالق حللفت بالطالق  الشيخ :
  تفضل يا شيخنا ، واآلن جاء دور الدرس . السائل :
النذر الغري مقصود ، ما هو ؟ يعين : فيه قصة حتدثت عنها يف العيلة أخيت ابنها الصغري يده ميسكها  السائل :

األسانسري ، فال يستطيع أن يطلع يده ، فيأتوا حبديد وهذا ما فيه ، فهي من خوفها وهلعها بتحكي واهللا يا حممد 



  لو إيدك طلعت بسالم ألصلي مليون ركعة ، فما حكم هذا ؟ 
  طلعت اليد بالسالمة ؟  : الشيخ

  إيه ، احلمد هللا .  السائل :
  هذا املهم .  الشيخ :

  احلليب : لو واحد سألك عن املليون ركعة تتذكر ؟ 
  أي نعم ، هذه جيب أن تطعم عشرة مساكني ، كفارة النذر الذي ال ميكن الوفاء به .  الشيخ :
  إطعام عشرة مساكني ؟  السائل :
  أي نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . ائل :الس
السؤال األخري توضيح صيام يوم اجلمعة والسبت ؛ ألن هناك مشايخ قالوا لنا إنه جيوز صيام ، مع أنه  السائل :

منهي عن صيام يوم اجلمعة إال قبله يوم أو بعده يوم ، كما قرأنا يف احلديث ففيه شيوخ أجازوا صيام يومي اجلمعة 
  س وال األحد ، فهل من املمكن توضيح صيام اجلمعة والسبت ؟ والسبت متتابعني بدون اخلمي

  كلمة وال األحد ليست واردة يف املوضوع ، صح ؟   الشيخ :
  نعم .  السائل :
وهذا صريح ألن  ( ال تصوموا يوم الجمعة إال يوًما قبله ويوًما بعده )هو ال شك احلديث صحيح :  الشيخ :

( ال السبت ، فظاهر احلديث يتعارض بادئ الرأي مع قوله عليه السالم : اليوم اللي بعد اجلمعة هو صيام يوم 

فلما استثىن  تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة فليمضغه )
تايل الرسول عليه السالم بعدما ى عن صيام يوم السبت ما افرتض ، وملا كان صيام يوم اجلمعة ليس فرًضا ، فبال

يصبح فيه هناك تعارض بني اإلذن بالنسبة ملن صام يوم اجلمعة أن يصوم يوم السبت ، وبني النهي عن صيام يوم 
السبت إال يف الفرض ، فهنا البد من تطبيق قاعدة فقهية للخالص من هذا التعارض الظاهر بني احلديثني ، 

بت واآلخر حاظر حمرم ، والقاعدة األصولية تقول : وميكن التعبري عن كل منهما بأن أحدمها مبيح لصيام يوم الس
، وهنا الشك أن صيام يوم السبت منهي عنه ، وهناك  " إذا تعارض حاضر ومبيح ، ُقدم احلاظر على املبيح "

مأذون به ، مسموح به ، هذا الذي كنا وال نزال نفيت به ، لكن أحيانًا يدور يف بايل رأي جديد ، وهذا مصداق 
من كان يف ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم  (( وما أوتيتم من العلم إال قليال )): قوله تعاىل 

السبت إال يف الفرض الذي البد منه ، فنقول له ال تصم اجلمعة لتصوم بعده السبت ، أما من صام يوم اجلمعة 



  يوم السبت ، هذا رأي جديد طبًعا . لسبب أنه ما عنده علم ذا النهي ، فحينئٍذ نقول له صم مع يوم اجلمعة 
ال يتعارض مع األمر بصيام يوم السبت مع  ( ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض )يبقى عموم حديث : 

اجلمعة ملن صام يوم اجلمعة ، أما الذي مل يصم يوم اجلمعة فال جيوز له أن يتقصد صيام يوم السبت ، هنا مثًال 
ات ميكن مبناسبة عاشوراء وغريها ، مثل ما صار هال  بالنسبة لعرفة ، صار سبتا ، الناس كان صار بعض املناقش

عرفة اجلمعة ، صار سبت فيما مضى يف بعض ، ميكن يف عاشوراء سبت أو ما شابه هذا الشيء ، فهذا احلكم 
ة فصيامه نفسه أن صيام عاشوراء هذا يف يوم السبت ، هل هو فرض ؟ اجلواب : ال ، لكن من صام يوم اجلمع

  وحده منهي عنه ، فإذا صام يوم اجلمعة للخالص من خمالفة من الوقوع يف النهي يصوم يوم السبت . 
  احلليب : كلمة فرضا حتل إذا كان يرد إشكال . 

  متام .  الشيخ :
احلليب : آه أستاذي ، يصوم اآلن من مل يصم اخلميس وصام اجلمعة فرض عليه أن يصوم السبت ، فهنا ما فيه 

  شيء جديد إال هذه اللفتة اليت تفضلت ا .. 
  نعم .  الشيخ :
  . ...ما خرجت عن القاعدة األصل شيخنا  السائل :
  ما حكم تربية الطيور يف البيوت ؟  السائل :
 ...يعين : هذا ما بيطري حىت استطاع أن ميسكه أو كيف ؟ يعين  لو ترك يطري ، ما شاء اهللا تبارك اهللا  الشيخ :

.  
  النور . الوطواط ...هي بالليل بس  ... ئل :السا

  ما حكم تربية الطيور يف البيوت يف األقفاص ؟  السائل :
  مثل تربية املواشي يف الزرايب . عرفت هذا ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  يعين هذا كله مما خلق اهللا لنا .  الشيخ :
  نطالق واحلرية وكذا . الطري سبحان اهللا ، معروف عن الطري أنه حيب اال السائل :
  . ...والغنم ما حيب يطلع على الربية ؟  الشيخ :
  الغنم يسرح به صاحبهم ويطلعهم ..  السائل :
على كل حال يف كثري من األحيان يضطر الواحد منا أن يفلسف املوضوع جتاوبًا مع السائل املتفلسف ،  الشيخ :



  عت هذا احلديث ؟ مس ( يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ )لكن احلكم 
  مسعت .  السائل :
  هنا اجلواب . الشيخ :
شيخنا ، هنالك من يقول بأن اإلنسان إذا متىن أو دعا اهللا بأن يكون احلق يف جانبه يف مسألة ما مثًال  السائل :

  . فيها نزاع أو فيها كذا ، يقولون بأن هذا من اهلوى ، فينبغي أن يكون متجرًدا ، مث يبحث ويتوصل إليه 
( هذا الذي يقول هذا الكالم ما رأيه يف دعاء الرسول عليه السالم يف قيام الليل :  ...هذه عدوية هذه  الشيخ :

هذا يرى أنه ماذا  اللهم اهدِني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )
  ؟ واضح ؟ 

  عن اجلواب . يعين السؤال  ...احلليب : شيخنا ، قد يقال هنا 
  من أي ناحية ؟ الشيخ :

أنا ما أقول : أين أسأل اهللا أن جيعل ما أقول صوابًا ،  ( اللهم اهدِني لما اختلف )احلليب : ألنه هنا قال : 
  سؤالك عن من قال سؤال عمن قال اسأل اهللا .. 

  ما الفرق ؟  الشيخ :
فيه ، ال أقول أنا ما عندي هو الصواب ، وذاك يسأل اهللا احلليب : األوىل قال : أسأل اهللا أن يهدين هلذا املختلف 

  أن يكون ما عنده صوابًا . 
  أنا ما فيه شيء عنده فرق  خلينا ندندن شوية ، أنت شو كان سؤالك ؟  الشيخ :
إنسان يتمىن أن يكون ما عنده هو احلق ، مثًال  ...متىن أن يكون عنده صواب وعند غريه خطأ ، يعين  السائل :

  سألة فقهية . يف م
  معليش مفهوم مسألة فقهية .  ... الشيخ :
  يتمىن أن يكون هو املصيب فيها .  السائل :
  وغريه ؟  الشيخ :
  غري مصيب .  السائل :
( ال هذا ما جيوز ، لكن أنت ما ذكرت الغري آنًفا ، ألن هنا يأيت تعارض صريح مع قوله عليه السالم :  الشيخ :

  ومن هنا تالحظون سؤال عن سؤال خيتلف ويتغري .  خيه ما يحب لنفسه )يؤمن أحدكم حتى يحب أل
  بالنسبة للسؤال األول يعين يتمىن أن يكون هو املصيب دون أن نقول يعين يتمىن أن اخلطأ ..  السائل :



  .  ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل )هذا الذي أجبتك حبديث :  الشيخ :
  . ... السائل :
  بق اجلواب عن هذا . س الشيخ :
  شيخنا ، أال يقال هنا أن متنيه أن يكون هو املصيب يستلزم أن يكون غريه املخطئ ؟  السائل :
( إنما هذا هو ، هذا مفهوم ، والسابق منطوق ، ومنطوق النص حجة ، املفهوم تارة وتارة ، هنا يقال :  الشيخ :

  . األعمال بالنيات )
  احلليب : سبحان اهللا .

بالنسبة للسؤال الذي مضى ، بالنسبة للصيام إفراد يوم السبت ، طيب حنن اآلن املسألة قبل أيام يوم  ل :السائ
  اجلمعة وهو يوم وقفة عرفة ، فهل جيوز إفراده بالصيام ؟ 

  ما جيوز ، ما جيوز ألنه ى عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام .  الشيخ :
  أو كما قال .  صومه أحدكم )( إال أن يكون صيام ييف احلديث  السائل :
  إال يوًما قبله .  الشيخ :
فممكن يكون  ( إال أن يكون صيام يصومه أحدكم )ال ، احلديث اآلخر كما تعلم ، بارك اهللا فيك ،  السائل :

  يوم اجلمعة صيام يوم العرفة يكون صيام يصومه أحدنا ؟ 
  ما هو احلديث اآلخر ؟  الشيخ :
  .  صيام يصومه أحدكم )( إال أن يكون  السائل :
  .  ( يوًما قبله أو يوًما بعده )هذا احلديث مفسر باحلديث اآلخر :  الشيخ :
  ؟  ...يعين هذا ليس بتخصيص  السائل :
  ليس ختصيًصا ، بدليل أنه ى عن إفراد يوم اجلمعة بصيام ، فهنا أفرد أو ما أفرد ؟  ...ال ، أبًدا ، هذا  الشيخ :
  أفرد .  السائل :
 ( إال أن يكون في صوم يوم أحدكم )أفرد ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنًفا :  الشيخ :

  هذا مفسر إال إذا صام اخلميس أو السبت ، هذا معىن صوم يوم أحدكم . 
  احلليب : املراد هو جمرد املوافقة ال قصد التخصيص كما يعتقد بعض الناس ؟ 

  أي نعم .  الشيخ :
  فيه ناس تقول لك : أنا ما خصصت ، هذا ليس مبراٍد إمنا املراد عني املوافقة .  السائل :



  بالفعل نعم . الشيخ :
  املبلغ الذي يأخذه املرشد أو اإلداري الذي يعمل باألوقاف إمنا خيرج مع احلجاج ، ما حكم حله ؟  السائل :
  إن شاء اهللا يعطونه يف بيتهم ، لكن هو ما يطلبه .  الشيخ :

  هو ما يطلبه ، نعم .  سائل :ال
ما تعرف أنه يف أول اإلسالم يف عهد عمر أو العمرين عمر بن اخلطاب ، وعمر بن عبد العزيز كان كل  الشيخ :

  مولود له راتب . 
  اهللا أكرب ، اللهم أعز اإلسالم .  السائل :
عية ، كاإلمام واملؤذن واخلطيب اللهم آمني ، لذلك هذا اجلواب يصلح لكل املوظفني يف الوظائف الشر  الشيخ :

واملدرس ، والدروس الدينية ، هذا راتب معاش ، ولكن ينبغي على هؤالء املوظفني يف الوظيفة الدينية أال يتخذ 
الوظيفة مهنًة له ، مكسًبا له ، وإمنا يكون ما يقوم به من العمل يف هذه الوظيفة لوجه اهللا تبارك وتعاىل ، وذا 

جو املسلم من أن يكون غري خملص يف عبادته ، يف طاعته لربه ، يف قيامه إلمامته ، بتعليمه .. إىل النية اخلالصة ين
آخره ، فإذا أراد وجه اهللا عز وجل ، ما يضر بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو املعاش ، إذا كان يقصد بذلك 

  وجه اهللا تبارك وتعاىل .
ضة عن حاجة املسجد ويكون اإلمام أو اخلادم يف حاجة ماسة إليها بالنسبة للمفروشات اليت تكونه فائ السائل :

بشرط أن حيافظ عليها فيفرشها يف البيت الذي أعدوه للسكىن له ، فمن ناحية شرعية ، الدليل يعين ، ألن فيه 
  . ...جمادالت صارت يف هذه النقطة ، األدلة حىت 

يريد أن يفرشه بفراش املسجد هو من متام املسجد ، يعين إن كان البيت الذي  ...فيها تفصيل وال بد ،  الشيخ :
  البيت للمسجد أي أنه وقف ، فيجوز وإال فال . 

  . ...من ناحية األدلة ، يعين حنن نعلم كما علمتمونا .. أدلة ، وإمنا حىت  السائل :
 هي من املسجد فهو والدليل يف نفس اجلواب بارك اهللا فيك ، املسجد موقوف للمسلمني ، والدار اليت الشيخ :

وهي أيًضا موقوفة ، فنحن ملاذا نقول ال جيوز إخراج هذا إخراج هذا الفراش أو ذاك من املسجد لينتفع مسلم 
، فبيت املسجد  " شرط الواقف كنص الشارع "آخر خارج املسجد ؟ ألن الفقهاء يقولون مع شيء من املبالغة 

إىل آخره ،  ...اره ، كذلك ال جيوز التصرف يف متاعه ، يف فراشه ُملحق باملسجد ، فكما ال جيوز إجياره واستئج
وإخراجه خارج هذه الدار ، كذلك فراش املسجد ملحق بدار املسجد ، فراش دار املسجد ملحق بنفس املسجد 
، فهي بناية واحدة ، فهي وقف واحد ، فما جيري من الوقف على املسجد جيري أيًضا على دار املسجد ، 



  ا حتتاج إىل دليل خاص . فالقضية م
  بالنسبة ساحمونا يا إخواين لإلمام يزرع شيء مثل البندورة أو كذا ليأكله .  السائل :
  أين يزرع ؟  الشيخ :
  يف منطقة جبوار املسجد ، املهم حىت يستخدمها لنفسه .  السائل :
  املسجد . ما تقول يف منطقة جبوار املسجد ، إما أن تقول يف املسجد أو خارج  الشيخ :
  ليش . ألن لو زرعت ..  السائل :
  ليش ليش ، تعللي أنت ؟ ! أنت ما أعطيت جوايب ..  الشيخ :
  . ...خارج  السائل :
  نعم ، هذا هو اجلواب .  الشيخ :
  هي خارج املسجد ..  السائل :
  بعدين ، أنت ميكن ما حتتاج تقويل يل ليش .  الشيخ :
  هي خارج املسجد .  السائل :

  هذا اخلارج عن املسجد ، أرض مشاعة أو مملوكة ؟  خ :الشي
  أرض مملوكة .  السائل :
  فإًذا ما يُزرع يف أرض مالك فهو له وليس للزارع إال أن يُؤذن له .  الشيخ :
  يؤذن له ، يعين يعطيين اال أن أزرع كما أشاء .  السائل :
ضرورة البحث واالستفصال جاء هذا البيان ،  جيد ، هذه تفاصيل كلها ما جاءت من سؤالك ، لكن الشيخ :

حينئٍذ نقول ال فرق بني هذه األرض اليت هي جبانب املسجد أو هي بعيدة عن املسجد ، ما دام صاحب األرض 
أذن لزيد من الناس أن يتمتع ا بزرعها ، بسكنها ، صار كأنه مستأجر ، كأنه مالك ، فال شيء يف ذلك ، وال 

  يف االنتفاع مبا زرع إال بإذنه هو .  جيوز ألحد أن يشاركه
  ؟  ...أسأل عن املاء من املسجد  السائل :
ما بيجوز هل تأذن لغريك أن ينتفع مباء املسجد لبيته ، ألهله وهم ال يسكنون دار املسجد ؟ اجلواب ال  الشيخ :

  . ...، كلمة حىت 
تابعة للمجلس القروي ، يأخذون من ماء ما أدري ، مثًال فيه يسمونه دوار ، مزروع فيه أشجار  السائل :

  املسجد أيًضا يسقون ا الدوار . 



  نفس اجلواب .  الشيخ :
  لكن هم أبلغتهم ، لكنهم ال يردون علي ..  السائل :
  .  (( لست عليهم بمصيطر )) الشيخ :

  سائل آخر : املسجد يعين فيه مواسري أو تنكات ؟ 
  . ال ، فيه مياه عادية مواسري  السائل :
  .  (( لست عليهم بمصيطر )) الشيخ :

  أبو ليلى : لو جاء واحد وقال أدفع آخر الشهر قيمة هذه املاء ؟ هل جيوز أن يتصرف كما يشاء اإلمام يعين ؟ 
  يتصرف يف املاء ؟  الشيخ :
  يف املاء إما أن يعمل الدوار أو يسقي أهل بيته أو يستخدم ماء كما يشاء .  السائل :
  املاء الذي يأخذه ماذا يعمل فيه ؟  وهذا الشيخ :
  يدفعه بدله مال .  السائل :
  ليس املاء يا أخي ، املال اللي هو مثن املاء ، ماذا تفرتض أن يفعل فيه هذا اإلمام ؟  الشيخ :

  أبو ليلى : املال عادة اللي يأيت من املياه . 
  للمحتاجني .  يا أخي ، حسب ما فهمت أن إمام املسجد يبيع ماء املسجد الشيخ :

أبو ليلى : يبيع ؟ ال يا شيخنا ، ما قصدت ، قلت لو جاء أحد الناس وقال أنا أ دفع قيمة هذه املاء تبع املسجد 
  يعين .. 
  ملن يدفع ؟  الشيخ :

  أبو ليلى : للبلدية ، فاتورة يعين ، ويدفع فاتورة املياه ، بدًال من أن تدفعها األوقاف ، مال الوقف هذا . 
  أنا ما أعرف الكهرباء ، املياه ، فيه فاتورة بالنسبة للكهرباء واملياه بالنسبة للمسجد ؟  :الشيخ 

  . ...فاتورة يدفعها لألوقاف واهللا أعلم ، أظن  السائل :
  املاء أو الكهرباء يا مجاعة ؟  الشيخ :
  كانوا يأخذون منا الكهرباء من قبل .   السائل :
  وهال ؟  الشيخ :
  . ...ة ، وعلمت من حوايل أربعة أشهر أم اآلن ما يأخذون الكهرباء من البيوت قبل فرت  السائل :
حنن نعرف يف عّمان ، الكهرباء هذه يف بيت املسجد يسكنه إمام املسجد ، ما يف عندهم ساعة ، وال  الشيخ :



  يسجل عليهم . 
  على حساب املسجد ؟  السائل :
  شيء ما هو واقعي .  نعم ، على حساب املسجد ، أنت تصور الشيخ :

  أبو ليلى : كل مسجد يدفع املصاريف هذه ويدفعها األوقاف ، أنا هيك فكرت يعين . 
  هاتوا واحد من إخواننا امسه أبو إيش .  الشيخ :
  أبو السعيد ؟  السائل :
  ال ، إمام مسجد هو وأحيانًا يسوق سيارة باألجرة ، امسه أبو ماذا ؟  الشيخ :
  أنس ؟ تبع مسجد  السائل :
  أي .  الشيخ :
  أبو رامز .  السائل :
أبو رامز ، أحسنت ! أبو رامز بعض أعداء الدعوة قدموا ضده يف األوقاف ، أن هذا بيصرف كهرباء   الشيخ :

كثري ، وهلذا جيب تركبوا ساعة يف بيته لكي تأخذوا منه أجرة الكهرباء ، وكان راح ينجحوا ضده ، بعد ذلك 
ى موعد يف ليلة سهرة معه ، وكان معه سهرة أبو فارس ، تركوا السهرة ألن عنده موعد مع علمنا منه أنه كان عل

واحد امسه عبد العزيز جرب ، هذا من اإلخوان املسلمني وعضو يف الربملان ، قال يف عنده املوعد لكي يتوسط هلم 
ة للكهرباء ، من يومها ، أنا لدى األوقاف أم ما يتجاوبوا مع الظامل هذا اللي طالب األوقاف لريكبوا ساع

أعرف من قبل ، لكن تأكدت أن بيوت املساجد ما تدفع أجرة كهرباء أبًدا ، ولذلك استغربت الصورة اليت 
  سألتها . 
  شيخنا ، بالنسبة للمياه ، طبًعا مياه البيت من املسجد أيًضا .  السائل :
  نفس اجلواب .  الشيخ :
ستشارة ، زرعنا شوية بندورة ولو تركناها ستيبس وال يوجد مياه جبواري إال طيب ، اآلن حنن  يعين كا السائل :

ماء املسجد ، فيه جار بعيد يل ويشق علي أن أسحب منه مياه ، يعين مسويها مواسري ماذا أصنع اآلن ؟ أتركها 
  تيبس أو مثالً .. 

  سأجاوبك إذا جاوبتين ، ماذا تصنع فيما بعد اآلن ؟  الشيخ :
  ين بعد انتهاء البندورة ؟ يع السائل :
  آه .  الشيخ :



  خالص .  السائل :
  خلص موسم البندورة وعفا اهللا عما سلف . الشيخ :
  يعين نسقي منها مثالً ؟  السائل :
  أي .  الشيخ :
  يا شيخ ، أحد اإلخوان دخل املسجد واألذان الذي بني يدي اخلطيب يؤذن له ، هل ينتظر ؟ السائل :
  . ال ينتظر الشيخ :
  النتهاء األذان أو يصلي مباشرة حينما يدخل ؟  السائل :
إذا كان األذان هو األذان املوجود عندنا ، هذا اللي يسموه ظلًما األذان املوحد فال ينتظر ، وكذلك إذا  الشيخ :

ذا  كان أذان موضعي كمسجدكم مثالً ، خليك معي بس ، ودع الورقة ، ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه وإ
كان أذانًا خاًصا كمسجدكم اليوم ، وكان املؤذن يؤذن أذانًا شرعًيا ليس فيه تلحني وال فيه مطمطة وال مد ، 
حيث ال ينبغي املد إىل آخره ، فحينئٍذ جيمع بني األمرين ، ُيشغل نفسه بإجابة هذا املؤذن الشرعي ، مث يشرع يف 

و كما يقولون األذان األول ، أما إذا كان األذان الثاين حتية املسجد ، لكن هذا بشرط إذا كان هذا األذان ه
واخلطيب على املنرب ، ففي هذه احلالة ينبغي أن يباشر بالتحية ، وال يشغل نفسه باإلجابة ، ألنه إن أشغل نفسه 
باإلجابة فبعد أن ينتهي املؤذن سيشرع اخلطيب باخلطبة ، وهو سيشرع بالتحية ، فعلى حساب التحية سيضيع 

ًما من االستماع للخطبة ، فإذا دار األمر بني أن يضّيع واجًبا وهو االستماع للخطبة ، وبني أن يضّيع مستحًبا قس
  وهو إجابة مؤذن ُقدم األمر األول على اآلخر ، واضح هذا التفصيل . 

  واضح .  السائل :
  إن شاء اهللا . الشيخ :
ن وما نشمه من رائحة املعاهدات االستسالمية وكذا ، ما بالنسبة لألحداث اليت متر اآل ...سؤال آخر  السائل :

  هو دور إمام مسجد مثلي كخطيب من ناحية املوضوعات اليت يتناوهلا ؟ 
طبعا جيب أن يكون حكيًما ، إن كان ال يستطيع أن يصدع باحلق فعلى األقل   ...اهللا يكون بعونه ،  الشيخ :

ضرين حباجة إليها ، وناحية السياسة ال تقرب على حد قول من قال أال ينافق ، ويتكلم يف مسائل يعلم أن احلا
  هذا يكون خمرج يعين ، واضح وال مو كثري ؟  ...ناحية جييب ال تقرب 

  أخشى أن نكون من يسكت يف توضيح احلق وكذا .  السائل :
  احلليب : لو تكون يف املسجد احلسيين ممكن ، إيه شيخنا ؟ 



  . ...عندك رقيب ، عتيد  أي ، فيه فرق ، يف الشيخ :
  فيه منه ، ميكن املؤذن ، عفا اهللا عنا وعنه .  ...لكل إنسان  السائل :
  اهللا أكرب .  الشيخ :
  يعين قليالً ، رمبا أي شيء حيدث يف املسجد يصل األوقاف ، عفا اهللا عنا وعنه .  السائل :
  أمني . الشيخ :

  الزمان ؟احلليب : شيخنا ، يف حديث ضعيف يف مؤذين آخر 
  وهو . الشيخ :
  .  ( سيكون في مؤذنوا أمتي في آخر الزمان شرارهم )احلليب : 
  أي ، صارت مهنة هذه مع األسف . الشيخ :
  هل جيوز للشريك أن يتقاضى أجرًا على عمله ؟  السائل :
، فلماذا ال يأخذ  وَمل ال ؟ واإلسالم يأمر بالعدل ، فإذا كان الشريك يعمل ما ال يعمل الشريك اآلخر الشيخ :

  أجر عمله ؟ 
  يأخذ راتًبا ثابًتا أو نسبة من األرباح ؟  السائل :
( المؤمنون عند هذا حسب االتفاق كأي أجري يعمل مع أي شخص آخر ، على حسب االتفاق  الشيخ :

  . شروطهم )
ائة يدفع البائع واملشرتي شيخ ، جزاك اهللا خري حينما يشرتي أحدنا أرًضا مثال يعلم أن هناك عشرة بامل السائل :

ضريبة على قيمة األرض للحكومة ، فهل جيوز أن يتفق البائع مع املشرتي بأن يكتب رقم أقل مما اتفقا عليه 
  أصالً ليدفع للحكومة أقل  مما ينبغي ؟ 

ف إال ، ما جيوز هذه األعمال أبًدا ، اإلسالم ما يعر  ( أِد األمانة لمن ائتمنك وال تخن من خانك ) الشيخ :
  أن ميشي املسلم سويًا على صراٍط مستقيم . 

  يعين جيوز للدولة أن تأخذ العشرة يف املائة هذه ؟  السائل :
  ال جيوز وال واحد يف املائة .  الشيخ :
  فإًذا ال جيوز أن أعطيها أيًضا مثل ما .. السائل :
( أِد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن : هذا مىن احلديث يا أستاذ   ...أنت تصري مثل الدولة يعين ؟  الشيخ :

  .  من خانك )



  الضريبة يا شيخ .  السائل :
  . ...حنن من زمان نريد منك التحرك يا أستاذ  الشيخ :
  .. نفس األسئلة .  السائل :
  . ...كيف ما يف جمال ، إذا ما دخلت املسبح ما راح تسبح   الشيخ :
  طريقة ضريبة الدخل . السائل :
  ضريبة الدخل ما باهلا ؟  ...ظة ، حل الشيخ :
  يعين هل تأيت لنفس املعىن الذي شرحته ؟  السائل :
طبًعا ، كل الضرائب اليوم بدون استثناء غري شرعية ، ميكن أن يصبح بعضها يوًما ما شرعيا ، مىت ؟  الشيخ :

اإلسالمية يف كل العهود السابقة حينما يطبق نظام اإلسالم يف جباية األموال ، وأظنكم مجيًعا تعلمون أن الدولة 
خباصة يف العهد األول والثاين والثالث كان هناك نظام معروف جلمع األموال ووضعها يف بيت مال املسلمني ، 

إىل آخره ، فأكثر الدول اإلسالمية ، إن  ...وهي بصورة عامة أموال الزكاة ، أموال األوقاف ، أموال الركاز مثًال 
سالمية صرفت النظر عن مجع األموال بالطرق املشروعة واستعاضت عن هذه الطرق بطرق مل نقل كل الدول اإل

أوربية كافرة هي اليت تسمى بالضرائب ، وهذه الضرائب كما تعلمون هلا يعين أجناس كثرية جًدا ، منها ضريبة 
الطريقة العصرية اليوم ، الدخل اليت تسأل عنها ، فيوم تعكس دولة من الدول اإلسالمية طريقة مجع األموال ذه 

وترجع إىل الطرق الشرعية ويصري يتجمع عندها أموال ما شاء اهللا يف خزينتها ، وتصرف من جهة أخرى على 
الطريقة الشرعية ، وال تصرف على املالهي ، وال تصرف على أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من املوظفني 

ملشروعة ، والصرف كذلك يكون يف الطرق املشروعة ، فتجمعت من امللك وأنت نازل ، اجلمع يكون بالطرق ا
هذه األموال يف خزينة الدولة مث عرض هلا عارض ، مثًال للقيام مبشروع ضروري لفائدة الشعب املسلم ، أو لدافع 

فاع صائلة عدو غادر ، فنظرت الدولة فلم جتد يف اخلزينة من األموال ما يكفي لقيام يف ذاك اإلصالح أو هذا الد
   ...، حينئٍذ تفرض فريضة تتناسب مع أموال األغنياء ، وليست الضريبة مقطوعة 

حينئٍذ ميكن للحكومة املسلمة أن تلجأ إىل فرض ضرائب ذا الشرط األول بنسب متفاوتة على حسب الغىن 
   فال . أوالً وال تصبح ضريبة الزمة على مر السنني ، وإمنا ما وجدت للمصلحة وجدت هذه الضريبة وإال

(( أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هؤالء احلكام مع األسف صدق فيهم قول اهللا عز وجل املوجه إىل اليهود : 

فهم استبدلوا الضرائب بالشريعة ، وهذا بال شك أن عاقبة األمر ، مش سيكون ، كان عاقبة األمر   هو خير ))
أذل األمم وهم اليهود ، واهللا املستعان ، لعلي أجبتك كما ترون مما أصاب املسلمني من الذل واهلوان حىت على 



  عن سؤال ؟ 
  ندفع بالضبط ما تطلبوا منا بالدخل .  ... السائل :
  أي نعم  أي نعم .  الشيخ :
  شيخنا ، بالنسبة للبنك اإلسالمي ، جيوز األخذ منه ؟  السائل :
  األخذ منه ماذا ؟  الشيخ :
   . لبناء بيت أو كذا قرض يعين السائل :
  ما أوضحت أنا أريد أن أكون أي قرض حسن ؟  الشيخ :
  . ...ال ، ليس قرض حسن  السائل :
  . ...إًذا أخذت اجلواب  الشيخ :
  الدليل .  ...كما قلنا رمبا نعرف اجلواب لكن نريد التفصيل   السائل :
  التفصيل حينئٍذ نكلفك بأنك تفصل لنا السؤال . الشيخ :
بين بيتا ، فذهب إىل البنك اإلسالمي ، يريد أن يأخذ منه يشرتي بضاعة كما يقولون رجل يريد أن ي السائل :

  من إمسنت  وحديد وكذا حىت يبين بيته ، هل جيوز له ذلك ؟ هل جيوز للبنك ذلك !
  هل جيوز للبنك ذلك ؟ نعم األمر واضح ، وال حيتاج توضيح .  السائل :
  . ...يعين أنت راح توضح املراحبة هال  الشيخ :
  نسأل عن الواقع اآلن وليس املراحبة .  السائل :
ال بدك ، معليش خليك معهم أنت ، أنت وضح املراحبة اليت هم يسموا مراحبة ، ماشي ؟ وأظنك  الشيخ :

  أخذت اجلواب ، أن هذه ليست مراحبة ، ولكنهم يسموا مراحبة ، مثل العنوان األساسي ، ما اسم البنك ؟ 
  مي . اإلسال السائل :
  إسالمي ، اسم ، لكن هل يا ترى هل هذا اسم على مسمى أو على غري مسمى ؟  الشيخ :
  أظنه على غري مسمى .  السائل :
  مثل األناشيد اإلسالمية ، ما فيه أناشيد إسالمية ؟ اشرتاكية إسالمية مسعتم فيها ؟  الشيخ :
  فنون إسالمية .  السائل :
  خلت فنون إسالمية يف املساجد ، نعم .فنون إسالمية ، ولذلك د الشيخ :
  وبأقساط ، هل هذا جيوز أو ال ؟  ...شاري بيت  السائل :



  أبدا ال جيوز .  الشيخ :
  علًما بأنه ال يوجد فائدة وال شيء .  السائل :
  كيف ال يوجد فائدة ؟   الشيخ :
  أنا أخذت من أي شخص ثاين ، مها بنو شقق وأنا أخذت شقيت .  السائل :

لو أراد إنسان ما أن يشرتي تلك الدار نقًدا ، أال يبيعوا  ...يا واش ، يا واش مثل هذاك الرتكي ،  خ :الشي
  بأقل مما باعوها تقسيطًا ؟ 

  . ...علًما بأن  السائل :
  ال تصدق .  الشيخ :

  احلليب  : حىت ولو نقدي ؟ 
  ال ، قضية ما وافاه شيء ، ال تنغشوا .  الشيخ :
  . ...ا انغشينا ، يعين حنكي حنن م السائل :
 ...ال ، قضية ما وافاه شيء ؛ ألن هذا يذكرنا بالتاجر الكوييت ، لكن األرض مسكونة ال أعرف  الشيخ :

  مسكونة األرض ؟ مسكونة . 
زعموا بأن تاجرًا للسيارات يف الكويت وما أدراك ما الكويت يومئٍذ ، بلغه خرب أنه ال جيوز بيع حاجة واحدة 

، نقًدا بكذا وتقسيطًا بكذا وكذا ، اقتنع الرجل أن هذا حرام ال جيوز ، فماذا فعل ؟ فكان يبيع بسعرين بسعرين 
نقد وتقسيط زائد على النقد ، صار يبيع النقد بالتقسيط ، تشرتي نقد تشرتي تقسيط فالسعر واحد ، لكن هذا 

سواء صح أو ما صح ، هذا بعد ثاين ، ألنه لسنا السعر األعلى أو األدىن ؟ ال عالقة ، فأنا ملا قلت بلغين اخلرب 
اآلن يف دراسة أسانيد األحاديث والتواريخ ، سواء صح أو ما صح ، املهم أن هذا رجل كان يظلم نصف زبائنه ، 

مثل هذاك الرتكي كمان ، كلهم   ...اللي ما عندهم استعداد يدفعوا نقًدا ، صار اآلن يظلمهم مجيًعا ، يعين 
  سعر واحد . 

الظاهر : أن البنك اإلسالمي آخذ مدد من ذاك التاجر الكوييت ، فإنه يبيع بسعر واحد ، لكن هذا السعر اللي 
هو سعر النقد أو سعر التقسيط ؟ أنا أقول يقيًنا هو سعر التقسيط ، ألنه بريبح مرتني .بسم اهللا . اآلن سؤال يف 

  بنوك ثانية يبيعون هذه األشياء وال ما فيه ؟ 
  يعين بنك االستثمار اإلسالمي ، والبنك اإلسالمي .  ... :السائل 
  كويس ، هذاك البنك كيف كان يبيع ؟ بسعر أو بسعرين ؟ ال هذا الثاين .  الشيخ :



  صار عليه ضغوط .  السائل :
  حنن  نسأل أبو أنس  ألنه اهللا كان باليهم ، ها .  الشيخ :
  حالة أخونا ، ألن أخونا طلب .  باع بنقد أو باع بتقسيط ، لكن عند ... السائل :
  ال ، أنا ليس نقاشي معه .  الشيخ :
  باع بالنقد بسعرين .  السائل :
هذا هو ، هذا اللي نعرفه ، اآلن اتركنا من البنك اإلسالمي ، التجار املسلمني اليوم أال يبيعون بسعرين  الشيخ :

( من باع بيعتين في بيعة فله ه الصالة والسالم : ؟ هذا من املهم أن نعرف أن هذا البيع ال جيوز ، لقوله علي

والعامل اإلسالمي أربعة عشر قرنًا ، ال يعرف كنظام يف البيع كنظام أقول وليس كفرد بيجوز  أوكسهما أو الربا )
يكون  كنظام بالتقسيط سعر زائد على بيع النقد ، العامل اإلسالمي ال يعرفه إال ملا اتصل مع الغرب الكافر 

  ا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا حينئٍذ ابتلوا باستحالل ما حّرم اهللا بأدىن احليل . وأخذو 
(( وأحل اليوم كثري من املشايخ يف بالد اإلسالم بيحتجون على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر ، يقول اهللا : 

ي ما جيوز االستدالل به دائًما وأبًدا على  ، هذا من األمور اليت نقول النص العام يا أخ اهللا البيع وحرم الربا ))
كل جزئية تدخل ضمن النص العام ، يقول لك هذا بيع ، يعين الشاري اشرتى باختياره ، والبائع باع باختياره ، 

  وإمنا البيع بالرتاضي ، حصل الرضا انتهى األمر ، طيب ، والربا كيف يصري ؟ بالرتاضي . 
  و الرتاضي حل من كل اجلوانب مع عدم وجود الشروط األخرى ؟ اجلواب ال . إًذا جمرد وجود شرط يف املوضوع ه

ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة ، قال تابعي احلديث ، أو ُسئل تابعي احلديث ما بيعتني يف 
عن البنوك بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقًدا وبكذا وبكذا نسيئة ، اآلن البنك اإلسالمي ، دعك 

األخرى ، إذا روحت تطلب منه جييبوا لك آلة أو جهاز معني من بالد أوربا ، يعمل حساب دقيق جًدا ، أوًال 
تكلف رأس مال هذا البنك اللي يدفعه كذا ألف ، وجلبها وإىل آخره كذا ، كله حبساب على الكمبيوتر ، 

نا أدفع لك سلًفا يعطيك سعر ، وإذا قلت له أنا ال وباألخري يريد ربح ويريد فرق التقسيط ، لو كلفته قلت له أ
أقدر أن أويف إال بعد كذا شهر ، يعمل حساب كذا شهر ، كم سيدفع ما يسمونه بشيء امسه فائدم ، يعين 
الربا تبعهم ، يعمل حساب يضيفها ، إذا بدا لزبون أنه ال ، ما يقدر بعد ستة شهور يدفع إال بعد سنة ، تالقي 

عت ، هذه هي نفس الربا يا أخي ، لكن تعددت األسباب واملوت واحد ، هذا واقع مع البنك النسبة ارتف
اإلسالمي مرارًا وتكرارًا ، يعين يأخذون ربا كما يأخذ املرابون متاًما ، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة ، زادت تزيد 

  النسبة ، هذا ما امسه بيع ، هذا امسه بيع حمرم . 



يف بيعة ، ما بيعتني يف بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقًدا ، وبكذا وكذا نسيئًة ، قال ى عن بيعتني 
وهذه املعامالت اليوم فاشية يف بالد اإلسالم كلها ، ال تكاد تنجو منها شركة يف الدنيا ، شركة إسالمية ، ممكن 

ركة ال ميكن إال أن تتعامل بسعرين سعر النقد جند أفراد قليلني جًدا مدفونني يف هذا العامل ضائعني ، أفراد ، أما ش
، وسعر التقسيط ، والعجيب إذا سألتهم يعطونك نفس جواب املرابني ، إذا قلت للمرايب ملاذا أنت تقرض نقدا 
تعطي مائة على شرط أنه يفيدك مائة ومخسة ، يقول لك : يا أخي عطلنا مالنا ، نفس اجلواب من هؤالء التجار 

 .  
  له مثن .  احلليب : زمن

  واهللا املستعان .  الشيخ :
  يا شيخ ، بالنسبة للحية .  السائل :
  عفًوا ، قضيت أنت قبل أو بعد ؟ الشيخ :
  حنن أيام الدراسة يف أمريكا أيًضا ندفع ضرائب يفرضوها علينا .  ...سواء  السائل :
  هذا أوىل بكم أن ال تدخلوا أمريكا .  الشيخ :
  ألموال اآلن يف البنك اإلسالمي ، هل اإلنسان يف معامالته . بالنسبة لوضع ا السائل :
انُج بنفسك ،انُج بنفسك ال جيوز إيداع املال يف أي بنك سواء كان عليه الفتة إسالمي أو ال ، إال  الشيخ :

جر بطريقة واحدة ، بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة ، أنت بتعطيهم فائدة غري ربا ، وهو تستأ
صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب االتفاق ، ذه الطريقة جيوز إيداع املال ، ألن إيداع 

كثري ، تضع ماليني وتشغلها بالربا مبا يسمونه بغري اسم ...املال ال متتد إليه اليد الربوية أبًدا ، أما أنت رجال 
تأخذ ربا ، وأنت تعلم ، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ...املراحبة ، وأنت مكيف حاطط رجليك مباء باردة ، 

فما بيكفي املسلمني لكونه ال يأكل الربا ، جيب أال يوكل الربا غريه أيًضا .  ( لعن اهللا آكل الربا وموكله ): 
  تفضل .
  بالنسبة للحية ، هل جيوز األخذ من حتت الذقن أو من الوجه أو كذا أو تقصريها ؟  السائل :

أما من الوجه فال ، سؤالك ما شاء اهللا ثالثة أسئلة ، أما أخذ اللحية من الوجه فال جيوز ، ألن الشعر  شيخ :ال
الذي ينبت على اخلدين فهو من اللحية ، أما أخذ الشعر الذي ينبت على احللق فيجوز ؛ ألنه ليس من اللحية ، 

  جاز وإال فال .  أما األخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل ، ما زاد على القبضة
  هذا حكم عام يعين ؟  السائل :



  ما أتصور إال هيك .  الشيخ :
  أو خاص بابن عمر ؟  السائل :
حنكي مع ابن عمر ، اهللا يرضى عنه ، هذا حكم ليس خاًصا بابن عمر ، وابن عمر ال ميتاز على  ... الشيخ :

  املسلمني حبكم خصه رب العاملني . 
  . ...هذا فعله  السائل :
نعم ، لكن ال يقال هذا احلكم خاص به ، فيه عندك سؤال يتعلق مبا كان يفعله معليش ممكن ، أما أن  الشيخ :

  يقال بأنه خاص بابن عمر ال ، أوًال مل يثبت هذا عن ابن عمر فقط .


